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  قائمة المقررات -

  
 

 الصفحة
 

العنوان
 

 رقم المقرر

6  
 

من جدول األعمال 1البند  -اعتماد جدول األعمال    1 (LXXX) 

من جدول األعمال 2البند  -بيان الرئيس  6  
 

2 (LXXX) 

من جدول األعمال 3البند  -تقرير األمين العام  7  
 

3 (LXXX) 

 4البند  -2007-2006نظمة للعمل العام للفترة تقرير عن تنفيذ وتقييم برنامج الم  8

 

4 (LXXX) 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي  9

)أ( 5البند   -  2007وخطة اإلنفاق لعام تقرير األمين العام عن الوضع المالي )  أ(  
 

5 (LXXX) 

  ساسيالمسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األ  10

)ج( 5البند   - 2005تقرير مراجعي الحسابات والحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية )  ج(  
 

 

6 (LXXX)

  )د( 5البند  -  )2005 - 2004(إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة للفترة المالية الخامسة عشرة ) د(  11
  

 7 (LXXX)

  )ه( 5البند  - من قواعد التمويل المرفقة به 13اسي والفقرة من النظام األس 34تطبيق أحكام المادة ) ه(  12
 

 8 (LXXX)

  )و( 5البند  -  أشكال تعيين نائب األمين العام)  و(  13
 

 9 (LXXX)

  )ز( 5البند  -  التنوع اللغوي) ز(  14
 

10 (LXXX)

  )ح( 5البند  -  إعادة هيكلة اللجان التقنية) ح(  15
  

 11 (LXXX)

  6البند  -  عضويةقبول طلبات ال  16

  

12 (LXXX) 

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة 16

)أ( 7البند  –المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق ) أ(  
  

13 (LXXX) 

 التعاون مع منظومة األمم المتحدة 17

)ب( 7البند  – وحصاناتها القبول باتفاقية امتيازات الوكاالت المتخصصة) ب(  
 

 14 (LXXX) 

  عاون مع منظومة األمم المتحدة الت 18

  )ج( 7 البند  - اللجنة المشتركة للمقر) ج(
 

15 (LXXX) 
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  2009-2008والميزانية للفترة  برنامج العمل العام 18

)أ( 8البند  –مشروع البرنامج والميزانية الذي أعده األمين العام) أ(  
 

16  (LXXX)

   9 البند  - تقييم المخاطر وتدبرها تقرير مرحلي حول 20
 

17 (LXXX)

   10 البند –) ST-EP(تقرير مرحلي عن برنامج السياحة المستدامة والقضاء على الفقر  21
  

18 (LXXX) 

   11البند  – السياحة وتغير المناخ 22
  

 19 (LXXX) 

 12 البند –تقرير فريق العمل المعني بتدارس جدوى صك قانوني للنظر في تيسير السفر السياحي  23
  

20 (LXXX) 

واختيار  2009و 2008الشعارات التي سوف تقترح على الجمعية العامة لعامي : اليوم العالمي للسياحة 23

  13البند  – البلدان المضيفة
 

21 (LXXX) 

  األعضاء المنتسبون  24

  ) أ( 14 البند  – تقرير الرئيس ) أ(
  

22 (LXXX) 

  األعضاء المنتسبون  25

  )ب( 14 البند –لمقاصد في مونتريالإنشاء مركز المتياز ا )ب(
  

23 (LXXX) 

  األعضاء المنتسبون  26

  )ج( 14البند  – تقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات الترشيح لصفة عضو منتسب) ج(
  

24 (LXXX) 

  15البند  –تقرير عن التحضير للدورة السابعة عشرة للجمعية العامة  27
  

25 (LXXX) 

  16البند  –للمجلس التنفيذي الدورة الحادية والثمانين مكان وتاريخ انعقاد   27
 

26 (LXXX) 

 الشكر للبلد المضيف  28
 

27 (LXXX) 
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  المقررات التي اتخذها المجلس التنفيذي  -3
 

CE/DEC/1 (LXXX)  
 

  إعتماد جدول األعمال
  

  من جدول األعمال 1البند 

  ).CE/80/1 prov. annotو  .CE/80/1 prov الوثيقتان(

  

  ،ن المجلس التنفيذيإ
  

  .، كما هو مقترحالثمانينجدول أعمال دورته  يعتمد
  

 --------------------------------------------------------------------  
CE/DEC/2 (LXXX)  
 

  بيان الرئيس
  

  من جدول األعمال 2البند 

  )CE/80/2الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  حداد، وزير السياحة التونسية، التجاني، سعادة السيد إلى بيان رئيسهوقد استمع 
  

 الرئيس على بيانه؛ يشكر )1
 
حول أهمية السياحة وإسهامها في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، في إطار أهداف  آراءهالرئيس  ويوافق )2

 األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية؛
  

 تدبر األزمات ودور وسائط اإلعالم؛القطاع، مثل  التحديات الجديدة التي تواجه بشأنآراءه  ويؤيد )3
  

 ؛أن السياحة تشكل أحد العوامل األساسية إلقامة حوار بين الثقافاتب  ويوافقه الرأي )4
  

كن الدول التي باقتراحات الرئيس بشأن إنشاء آليات تعاون مناسبة، برعاية منظمة السياحة العالمية، تم ويحيط علما )5

 من خبرة دول أخرى في مجال التنمية السياحية؛تحتاج إليها من اإلفادة 
  

باستضافتها ، وهي تبرهن عليه مرة أخرى ه إلى المنظمةتقدملتونس على الدعم الذي  ويعرب عن شكره الحار )6

 ؛لمنتدى هام
  

 .على إسهامها القيم في عمله األرجنتين وهنغاريا، رئيس المجلس، يإلى نائب أيضا ويعبر عن شكره )7
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CE/DEC/3 (LXXX)  
 
 

  تقرير األمين العام

  

  من جدول األعمال 3البند 

  ) CE/80/3 Add.1و CE/80/3 تانقالوثي(
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،وقد ناقشهاألمين العام،  ي تقدم بهذإلى التقرير ال وقد استمع

  

نشطة أبوضع السياحة الدولية وبأعضاء المجلس  مواصلة إعالمرامي إلى ال األمين العام على عرضه يشكر )1

 المنظمة؛
  

أن حيث يتوقع لها ، 2006بمعدالت النمو اإليجابية للسياحة في كل أنحاء العالم عام  ويحيط علما مع االرتياح )2

بالتحول الذي يشهده القطاع، ما ينبغي أن يؤدي إلى نمو أكثر متانة ومسؤولية، وإن كان  ويرحبتستمر هذه السنة، 

 ؛بوتيرة أكثر اعتداال
  

 التدابير التي اتخذها لتنفيذ التوجيهات المقترحة في الدورة األخيرة بشأن هيكل األمانة الجديد؛ يدلتأيبا ويستقبل )3
  

باإلشارة إلى  ،عدة وفود من أوروباو) كرواتيا( ألوروبا اإلقليمية رئيس اللجنةعنها  إلى التحفظات التي عبر وقد استمع

وظيفة الممثل اإلقليمي ألوروبا ووظيفة الممثل اإلقليمي للشرق ن الجمع بيعن التخلي بأسرع وقت ممكن  في أن يتمالرغبة 

  األوسط، على أن يتخذ مقرر بهذا الشأن في كارتاخينا دي إيندياس،
  

هو  بين الوظائف الراهن الجمعبأن األمين العام  وبتعهداإلقليمية ،  واألمانات باستمرار استقالل اللجان يحيط علما )4

 ؛فقط ذو طابع مؤقت
  

خمس دوائر، وخدمة واحدة، ومكتب الذي نظم حول  التغييرات التي أدخلت على مستوى أنشطة البرنامج ويؤيد )5

 تنسيق واحد؛
  

 ؛)ST-EP( مشروعا تجري حاليا في إطار مبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 47أن  ويلحظ مع االرتياح )6
  

ة إزاء العالقة بين السياحة وتغير المناخ، وبالمواقف التي على التفكير في هذه الدورة باستراتيجية المنظم ويوافق )7

 ؛المسألةينبغي اتخاذها من هذه 
  

إلنشاء مركز المتياز المقاصد في مونتريال إزاء تزايد أهمية المقاصد في المنافسة  ويعبر عن تقديره اإليجابي )8

 ؛السياحية الدولية
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 ؛2007وفي بداية  2006يت في للكم الكبير من األنشطة التي أجر ويعرب عن ارتياحه )9
  

" النمو الصفر"باقتراح تحديد هدف أدنى بقليل من مستوى  ويحيط علماالوضع المالي الممتاز  ويسره أن يالحظ )10

 ؛2009و 2008لمبلغ الفعلي لـ با لإليرادات والنفقات
  

منظمة أن تلعبه في إطار ، وبالدور الذي على ال2007نهاية حتى اآلن و منبالوقائع الكبرى المزمعة  ويحيط علما )11

  .العمل الجماعي لمنظومة األمم المتحدة بالنسبة لتغير المناخ

  

 --------------------------------------------------------------------  
CE/DEC/4 (LXXX)  

  تقرير عن تنفيذ وتقييم برنامج العمل العام

  2007- 2006للفترة 

  

  من جدول األعمال 4البند 

  )CE/80/4 يقةثالو(

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

، 2007-2006لعمل العام للفترة المنظمة ل برنامج األنشطة الجارية في عنالذي قدمه األمين العام في التقرير  وقد نظر

  ،2007مايو /أيار 31و 30 في الثالثينو الثاني لجنة البرنامج في اجتماعها الذي أقرته

  

في فترة السنتين الجارية، والنتائج اإليجابية التي تحققت  أحرز في تنفيذ البرنامجالتقدم الهام الذي  يلحظ بارتياح )1

 ؛لهذه الغاية
 
 ؛إلى األمين العام عن هذه اإلنجازات ويعرب عن شكره )2

  

  ،2010في تحقيق أهداف جدول أعمال  التقييم األول الذي أجري بشأن درجة التقدم المحرز وإذ يأخذ في االعتبار

  

تماشيا مع تنسيق إجراءات التقييم ينبغي االجتهاد الستحداث نظام تقييم يرضي كال من األمم المتحدة،  أنهعلى  يتفق )3

 ؛في كل الوكاالت، ومنظمة السياحة العالمية
 
 .كافة أعضاء المنظمة على اإلجابة عن االستطالع الذي سوف ترسله األمانة إليهم لهذه الغاية ويحث )4

  

 --------------------------- -----------------------------------------  
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CE/DEC/5 (LXXX)  
 
 

  المسائل اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي
  

  تقرير األمين العام عن الوضع المالي)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ( 5البند 

  )CE/80/5 (b)و  CE/80/5 (a) Add.1و CE/80/5 (a) الوثائق(
 
  

  

  التنفيذي،إن المجلس 

  

  ،العام عن الوضع المالي للمنظمة على تقرير األمين اطلعوقد 

  

  ،)األرجنتين(على تقرير لجنة الميزانية والمالية الذي قدمه رئيسها  وقد اطلعإلى بيانات األمانة،  وقد استمع

  

دابير التي اتخذها وبالت إليرادات المتوقع،وفقا لمستوى ا، 2007بتقرير خطة اإلنفاق لتنفيذ برنامج عمل  يحيط علما )1

الشؤون المالية وشؤون الموظفين من أجل االستمرار في إدارة حريصة وجعل النفقات متناسبة مع األمين العام في 

 ؛خالل السنة الجارية اإليرادات التي يتم استيفاؤها فعليا
 
، وذلك من أجل عتمادات التي أقرتفي المئة من اال 85إعداد توقعات لنفقات السنة المالية الجارية حتى حدود  ويقر )2

 ؛[(XVI)496]الحفاظ على التوازن الالزم في الميزانية، عمال بتوصية الجمعية العامة في قرارها 

  

األعضاء الذين لم يفوا بعد بالتزاماتهم المالية على اتخاذ الخطوات الالزمة من أجل تسديد اشتراكاتهم عن  ويحث )3

 ؛يعرقل تنفيذ البرنامج التأخير الذي قد الي تجنبوبالتبالسرعة الممكنة،  2007سنة 

  

، وفقا لألحكام السارية في النظام اإلداري للموظفين وقواعد وتوصيات لجنة الخدمة المدنية الدولية، ويحيط علما )4

 ؛2007يناير /كانون الثاني 1باعتماد جدول مرتبات جديد يطبق على موظفي الفئة الفنية وما فوقها، اعتبارا من 

  

  .على العمل الهام الذي قاموا به) الهند وإسبانيا(ومراجعي الحسابات ) األرجنتين(رئيس لجنة الميزانية والمالية  يشكرو )5
  

 --------------------------------------------------------------------  
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CE/DEC/6 (LXXX)  
 

 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل

  

  2006تقرير مراجعي الحسابات وحسابات إدارة المنظمة للسنة المالية )  ج(

  

  من جدول األعمال) ج( 5البند 

 )CE/80/5(b) و CE/80/5(c) Corr.1و CE/80/5(c)الوثائق (

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،2006على تقرير مراجعي الحسابات وعلى الحسابات اإلدارية للمنظمة للسنة المالية  وقد اطلع

  

  ،)األرجنتين(تقرير لجنة الميزانية والمالية الذي تقدم به رئيس اللجنة في  وقد نظراألمانة  شروحإلى  وقد استمع

  

تم الحفاظ في حدود االعتمادات المقررة على مستوى اإلنفاق في الميزانية، أال  2006أنه في السنة المالية  يلحظ )1

 يورو؛ 11014523.68 وهو
 

 ؛)يورو 201633.60( 2006 سنة فيفائض تسجيل  ويلحظ )2
   

من الميزانية التي  في المئة 94.56أتاح تنفيذ  2006في  التي تم تحصيلها أن مستوى إيرادات الميزانية ويالحظ )3

 ُأقرت؛
  

) األرجنتين(الذي تم بإذن مسبق من رئيس لجنة الميزانية والمالية و المشار إليها في الوثيقة تحويل االعتمادات ويقر )4

 من األحكام المالية المفصلة؛ 07-3من النظام المالي والبند ) أ)(3(5، وفقا للمادة )تونس(المجلس التنفيذي  ورئيس
  

 قصر التحويالت بين مختلف أقسام الميزانية على الحاالت االستثنائية؛أن يتم قدر اإلمكان ب، مع ذلك، ويوصي )5

  

الذي يقر االعتماد عبر المنظومة لمقاييس المحاسبة الدولية  60/283بقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وقد أحيط علما

  في تقرير اجتماعها السابع واألربعين،لجنة الميزانية والمالية التي قدمتها توصية الب وقد أحاط علما ،للقطاع العام

  

اد مقاييس المحاسبة إلى لجنة الميزانية والمالية أن تتقدم إلى دورته الحادية والثمانين بجدول زمني العتم يطلب )6

 الدولية للقطاع العام وبميزانية تنفيذ ذلك؛
 
اتخاذ خطوات العتماد مقاييس المحاسبة الجديدة ذات الصلة بحلول  على أنه ينبغي لمنظمة السياحة العالمية ويوافق )7

 ؛2010يناير /كانون الثاني 1
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الَمدينين باشتراكات للمنظمة، من أجل مساعيه لدى األعضاء  2007إلى األمين العام بأن يواصل في  ويوصي )8

 ؛ضمان استيفائها

  

 بإعالن الهند عن عزمها االستمرار في واليتها كمراجعة للحسابات؛ ويحيط علما )9
  

إلى األمين العام أن يتقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العامة، بتأييد من المجلس، بالحسابات اإلدارية للسنة  ويطلب )10

 .2006المالية 
  

----- ---------------------------------------------------------------  

  
CE/DEC/7 (LXXX)  
 

 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل
 
 

  إغالق الحسابات اإلدارية المراجعة  ) د(

  )2005-2004(للفترة المالية الخامسة عشرة 

  

  من جدول األعمال) د( 5البند 

  )CE/80/5(b)و CE/80/5(d) الوثيقتان(
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

وإذ ، )2005-2004(عشرة الخامسة إلى تقرير األمين العام عن النتائج المالية للحسابات المراجعة للفترة المالية  نظرا

  بتقرير لجنة الميزانية والمالية الذي يشير إلى هذه النتائج، يحيط علما

  

في  ، كان هناك فائض2005ديسمبر /كانون األول 31رة المذكورة بتاريخ أنه لدى إغالق الحسابات للفت يالحظ )1

 يورو؛ 647249.52 الرصيد بمقدار
 
 بالمستوى المرتفع لإلشتراكات المتأخرة التي تم تحصيلها؛ ويرحب )2

  

رنامج عمل لتعزيز أنشطة ب 2005-2004اقتراح األمين العام بشأن استخدام الفائض المتوافر من الفترة المالية  وقد الحظ

  ،2009-2008المنظمة للفترة 

  

على  للممارسة المعهودة، اوفق ،لتعزيز أنشطة البرنامج إلى األمين العام أن يقرر كيفية استخدام هذا الفائض يطلب )3

  .أساس أن الموارد التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة ليست معدة لكي تمول بشكل دائم نفقات التشغيل العادية
 

 --------- -----------------------------------------------------------  
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CE/DEC/8 (LXXX)  
 

 

 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل
  

 من قواعد التمويل المرفقة به 13والفقرة  من النظام األساسي 34مادة تطبيق أحكام ال) ه( 
  

  من جدول األعمال) ه( 5البند 

  )CE/80/5(b)و  CE/80/5(e) Add.1و CE/80/5(e) ئقالوثا(
  

  إن المجلس التنفيذي،

  

عضوا  26من قواعد التمويل المرفقة به تنطبق حاليا على  13من النظام األساسي والفقرة  34أن أحكام المادة  إذ يالحظ

  عضوا منتسبا، 43وعلى عضو مشارك واحد، وعلى   فاعال،

  

من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي،  13فيدين من إعفاء مؤقت من أحكام الفقرة باألعضاء المست وقد أحيط علما

  وهو إعفاء منحته الجمعية العامة في دورتها السادسة عشرة،

  

  على الرغم من مصاعبهم الداخلية؛ األعضاء الذين بذلوا الجهود الالزمة من أجل الوفاء بالتزاماتهم المالية يحيي )1

  

من قواعد التمويل، وبأن  13ان قد سدد اشتراكاته المتأخرة، وهو بالتالي لم يعد خاضعا ألحكام الفقرة أن لبن يلحظ و )2

 التي بذلها هذان البلدان؛ألنها سددت معظم متأخراتها، ويرحب بالجهود الجديرة  13الكويت لم تعد خاضعة ألحكام الفقرة 
 
 

المجلس التنفيذي أقر في دورته  من قواعد التمويل، ألن 13 الفقرةألحكام  كمبوديا لم تعد خاضعة أن ويلحظ أيضا )3

 ؛التاسعة والسبعين خطتها لتسديد متأخراتها
  

 ؛2007خطط السداد المتفق عليها لغاية  نفذتكوستاريكا والسلفادور ومنغوليا قد كمبوديا وأن  بارتياح ويلحظ )4
  

ا المتفق عليها اليمن قد نفذت جزئيا خططهوكازاخستان وبيرو وأوروغواي و جورجيابوركينا فاسو وأن  ويلحظ )5

لعشرين سنة التي قدمتها أوروغواي من أجل تسديد على خطة السداد الجديدة  ويوافق، 2007للسداد لغاية 

 ؛متأخراتها
  

د تأخذ إلى األمين العام أن يقترح عليها خطة سدا فيطلب برغبة موريتانيا تسديد اشتراكاتها المتأخرة ويحيط علما )6

 ان وضع هذا البلد وآفاقه؛سبفي الح
  

جزئيا،  بأن  ينفذوها إال، أو الذين لم ينفذوا االتفاقات المبرمةإلى األمين العام أن يذكر األعضاء الذين لم ويطلب  )7

 اإلعفاء المؤقت من تطبيق األحكام المذكورة يتوقف على التقيد الكامل بخطط السداد المتفق عليها؛
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، من أجل بأن يعلمه في دورته القادمة بمدى امتثال األعضاء إلى االتفاقات المبرمة إلى األمين العام ويطلب أيضا )8

وفق مقتضى الحال، أو إعادة تطبيق  الذي منحته الجمعية العامة، 13اإلبقاء على اإلعفاء المؤقت من أحكام الفقرة 

 هذه األحكام على األعضاء إذا لم يفوا كليا بالتزاماتهم؛
  

  ،CE/DEC/5(LXXIV))وCE/DEC/7(LXXVIII))  ه يإلى مقرر وإذ يشير

  

من النظام  34والمادة  من قواعد التمويل المرفقة بالنظام األساسي 13أن العراق ال يزال خاضعا ألحكام الفقرة  وإذ يدرك

  األساسي،
 
بالسرعة  المالي هوضعتسوية  مواصلة مفاوضاته مع األمانة بشأن اشتراكاته المتأخرة من أجل على العراق  يشجع )9

 .الممكنة
  

 --------------------------------------------------------------------  

  
CE/DEC/9 (LXXX)  

  

 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل

  

  إجراء تعيين نائب األمين العام) ز(

  

  من جدول األعمال )ز( 5البند 

  )CE/80/5(f)الوثيقة (

  س التنفيذي،إن المجل
  

المجلس أن يجري دراسة معمقة لقضية  منالذي طلبت الجمعية العامة بموجبه  [A/RES/512(XVI)]إلى القرار  إذ يشير

  إجراء تعيين نائب األمين العام ودعت األعضاء الفاعلين إلى التقدم إلى األمانة باقتراحاتهم وتعليقاتهم حول هذه المسألة،
  

  تي أعدت حول هذا الموضوع، استنادا إلى األجوبة التي تم تلقيها من األعضاء،على الوثائق ال وقد اطلع
  

  اقتراح رئيسه، وإذ يقبل
  

مواصلة التفكير بهذا الموضوع وتشكيل فريق عمل لمعالجة هذه المسألة، على أن يرئسه رئيس المجلس  يقرر )1

 لجنة؛ يعينه رئيس كل التنفيذي وأن يتشكل من ممثل واحد من كل لجنة إقليمية
 
  .على اجتماع فريق العمل في تونس قبل انعقاد الجمعية العامة التي سوف يقدم تقريره إليها يوافقو )2
  

 -------------------------------------------------------------------- 
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CE/DEC/10 (LXXX)  
 
 

 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل

  

  وع اللغويالتن) ح(

  

  من جدول األعمال )ح( 5البند 

  )CE/80/5 (g) الوثيقة(
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

  على الوثيقة التي أعدها األمين العام بشأن هذا البند، وقد اطلع

  

من النظام األساسي الذي تقدمت به حكومة الصين، من أجل اعتماد الصينية كلغة رسمية  38طلب تعديل المادة  وإذ يلحظ

  ظمة،للمن

  

، نظرا لما إلى رأي األمين العام المؤيد العتماد اللغة الصينية عن طريق إجراء تعديل على النظام األساسي وقد استمع

  للصين من أهمية كبيرة ومتزايدة في السياحة العالمية،

  

ي كارتاخينا دي بأن مشروع التعديل هذا سوف يقدم إلى الدورة القادمة للجمعية العامة المزمع عقدها ف يحيط علما )1

 نوفمبر القادم؛/إيندياس، كولومبيا، في تشرين الثاني

  

 وقد لحظبطلب حكومة كازاخستان النظر بأن تكون الروسية لغة رسمية في اجتماعات لجنة أوروبا،  وقد أحيط علما أيضا

  بيان الوفد اإلسباني بشأن استخدام اللغة اإلسبانية في هذه اللجنة،

  

  اإلقليمية هي هيئات متفرعة عن الجمعية،أن اللجان  وإذ يدرك
 
 أنه للجمعية أن تتخذ قرارا، إن هي رغبت بذلك، بشأن هذه المسألة في دورتها القادمة؛ يقرر )2
 
، فضال عن تطورات أخرى جارية ذات صلة إلى األمين العام تقييم تكاليف وفوائد هذين القرارين المحتملين ويطلب )3

  .بقضية التنوع اللغوي

  
  

------ --------------------------------------------------------------  
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CE/DEC/11 (LXXX)  

 
 اإلدارية والمالية وما اتصل منها بالنظام األساسي المسائل

  

  إعادة هيكلة اللجان التقنية) ط(

  

  من جدول األعمال )ط( 5البند 

  )CE/80/5 (h) الوثيقة(
 
 

  إن المجلس التنفيذي،
 
 

  على الوثيقة التي أعدها األمين العام بشأن هذا البند، وقد اطلع

  

على اقتراح األمين العام إعادة تنظيم اللجان التقنية حرصا على مواءمتها على نحو أفضل مع هيكل البرنامج  يوافق )1

 الجديد؛
 
 :أن تتشكل األجهزة الفرعية على النحو اآلتي، نتيجة لذلك، ويقرر )2

  

 الفرعيلجنة اإلحصاء وحساب السياحة  -

 لجنة األسواق والقدرة التنافسية -

 لجنة التنمية السياحية المستدامة -

 لجنة مراجعة طلبات العضوية باالنتساب -

  ))ST-EP(مجلس مديري مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر (لجنة الحد من الفقر  -

  

ذات الصلة بالحد من الفقر، كما  أن هذه اللجنة األخيرة تتحول إلى جهاز متفرع عن المجلس لألنشطة ويلحظ  )3

 تتحول إلى جهاز للمؤسسة يكون مسؤوال عن عملياته الخاصة؛
 
 وصالحياتها في الدورة القادمة للجمعية؛ أنه ينبغي مراجعة عضوية اللجان التقنية ويعتبر )4

  

  .تغييرإلى أن لجنتيه الرئيسيتين، أي لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية، تبقيان دون  ويشير )5
 
 
  

 --------------------------------------------------------------------  
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CE/DEC/12 (LXXX)  
 

  طلبات العضوية
 

  من جدول األعمال 6البند 

  )CE/80/6 الوثيقة(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  تقرير األمين العام عن هذه المسألة،على  اطلعوقد 
  

 إلى الجمعية العامة بأن تقر هذا الترشح في دورتها القادمة؛ بقوة، ويوصي كستانطاجيبترشح  رحب مع االرتياحي )1
 
 بصورة رسمية؛ بروني دار السالمباهتمام احتمال ترشح  ويلحظ )2

  

باالتصاالت التي تقيمها األمانة مع البلدان التي أبدت اهتمامها باالنضمام إلى المنظمة، وبالمساعي  حيط علماوي )3

 ؛ر أعضاء نظرا الحتمال انضمامهاالجارية لدى دول غي

  

 .األمين العام مواصلة هذه المساعي بنشاط وإفادته في الدورة القادمة عن إجراءات المتابعة المتخذة ويكلف )4
  

 -------------------------------------------------------------------- 
CE/DEC/13 (LXXX)  
 

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

 المشاركة في آليات المنظومة للتنسيق  )أ(
  

  من جدول األعمال) أ( 7البند 

  )CE/80/7(a) الوثيقة(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،CE/80/7(a)على الوثيقة  وقد اطلع
  

األمين العام لألمم  2007يونيو /حزيران 5للزيارة الرسمية التي قام بها إلى مقر المنظمة في  عرب عن سرورهي )1

 مون؛-المتحدة، السيد بان كي
 
مشاركة المنظمة على نحو منتظم في مختلف آليات التنسيق التابعة لمنظومة األمم المتحدة، السيما  لحظ بارتياحيو )2

، سيق، واللجنة البرنامجية الرفيعة المستوى، واللجنة اإلدارية الرفيعة المستوىمجلس الرؤساء التنفيذيين المعني بالتن

 ؛ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية، وفي اجتماعات هيئات أخرى في منظومة األمم المتحدة
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ت قد عقدت بالمقر منذ أن أصبح لهيئات تنتمي إلى المنظومةعات رسمية جتمابواقع أن ا ويحيط علما مع االهتمام )3

منظمة السياحة العالمية وكالة متخصصة، مثل اجتماع الفريق العامل للشبكة المشتركة بين الوكاالت إلدارة المسائل 

األمنية، واجتماع اللجنة االستشارية لشؤون تسويات مقر العمل، واجتماع المستشارين القانونيين لمنظومة األمم 

 المتحدة؛

  

، وحول مه في الدورات القادمة حول المشاركة في آليات المنظومة للتنسيقأن يواصل إعالإلى األمين العام  ويطلب )4

 ؛تنفيذ شبكة التبادل السياحي
  

 -------------------------------------------------------------------- 
CE/DEC/14 (LXXX)  
 

  

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

  وحصاناتها ت المتخصصةالقبول باتفاقية امتيازات الوكاال)  ب(
  

  من جدول األعمال) ب( 7البند 

  )CE/80/7(b) الوثيقة(

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  على الوثيقة المتعلقة بالقبول بمشروع مرفق االتفاقية ذي الصلة بمنظمة السياحة العالمية، وقد اطلع
  

  ذا الموضوع،إلى بيانات عدة أعضاء في المجلس التنفيذي وإلى اليابان حول ه وقد استمع
  

 ؛ه ليس قادرا على تعديل مشروع اعتمدته الجمعية العامة بتوافقأن يالحظ )1
 
أن يقوم األمين العام، بمساعدة المستشار القانوني، بإعداد مشروع جديد يراعي الشواغل التي ب، مع ذلك، ويوصي )2

 ؛عبر عنها بعض أعضاء المجلس التنفيذي واليابان
  

جمع المالحظات التي يمكن أن يدلي بها األعضاء الفاعلون في المنظمة، قبل أن يقترح يإلى األمين العام أن  ويطلب )3

من اتفاقية امتيازات  35مشروعا نهائيا يقدم مرة أخرى إلى المجلس االقتصادي واالجتماعي كي يقره وفقا للقسم 

 وحصانات الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة؛
  

هذا النص الجديد مرة أخرى إلى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية كي تقره في أنه سوف يتعين تقديم  ويلحظ )4

  .دورتها القادمة
  

 -------------------------------------------------------------------- 
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CE/DEC/15 (LXXX)  
 

  التعاون مع منظومة األمم المتحدة
  

 اللجنة المشتركة للمقر)  ج(
  

  من جدول األعمال )ج( 7البند 

  )CE/80/7(c)ة قالوثي(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،بما حدث من تطورات بهذا الشأن منذ انعقاد الدورة األخيرة للمجلس ُأبِلغوقد 
 
 مع االهتمام بمتابعة السلطات اإلسبانية لموضوع بطاقات هوية الموظفين وأعضاء أسرهم؛ يحيط علما )1
 
األمين العام التأكد، بالتنسيق مع حكومة البلد  فيكلفن االجتماع في أوائل السنة، أن لجنة المقر لم تتمكن م ويلحظ )2

المضيف، من إمكان عقد اجتماع واحد على األقل قبل دورته القادمة، من أجل معالجة المسائل العالقة، السيما ما 

 ؛مبنى المقر وحجمه يتعلق منها بأمن
 
  .االجتماعاتهذه نتائج إلى األمين العام أن يواصل إعالمه ب ويطلب )3
  

 --------------------------------------------------------------------  
CE/DEC/16 (LXXX)  

 
  برنامج العمل العام

  

  2009-2008للفترة والميزانية  العمل برنامجمشروع )  أ(
  

  من جدول األعمال) أ( 8 دالبن

  )CE/80/8(c)و CE/80/8(b)و CE/80/8(a)ق الوثائ(
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

 23الذي أعده األمين العام وفقا للمادة  2009-2008في مشروع برنامج العمل العام وميزانية المنظمة للفترة  وقد نظر

 التاسعةمن النظام األساسي، وعلى أساس التوجيهات السياسية والمبادئ البرنامجية التي اعتمدها المجلس في دورته ) 2(

 ،[CE/DEC/11 (LXXX)]لمقرر والسبعين بموجب ا
  

 على تقارير لجنة البرنامج ولجنة الميزانية والمالية، وقد اطلع
 
التركيز على األهداف االستراتيجية وعلى أن مشروع البرنامج يستند إلى منجزات المنظمة من خالل  يلحظ بارتياح )1

 ؛األهداف المحددة التي تلبي احتياجات األعضاء
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ويكفل تنسيقا أفضل، ، التناسق والتجميع يظهر المزيد منمج القائل إن مشروع البرنامج رأي لجنة البرنا ويؤيد )2

 ؛2010، ويتناول شواغل األعضاء في سياق جدول أعمال المنظمة لغاية ويوجد التضافر الالزم، ويسهل تقييم النتائج
  

 :على أهمية ويشدد )3
  

ت األسواق، والتأهب لألزمات، وتقييم اإلسهام كفالة التحسين المستمر للقدرة التنافسية، وتحليل اتجاها  )أ 

 ،االقتصادي للسياحة
 

تعزيز التنمية السياحية المستدامة وتوطيد أنشطة التعاون التقني، من أجل اإلسهام في تحقيق األهداف   )ب 

 ،اإلنمائية لأللفية
  

دريب، والشراكة، كفالة قيام الحكومات وغيرها من أصحاب المصالح باستحداث اآلليات الالزمة لكفالة الت  )ج 

 ،والحكم، والتمويل للسياحة
  

 ،التشجيع للسعي نحو الجودة والقدرة التنافسية على مستوى المقاصد  )د 
  

  .وتحسين صورة السياحة وصورة المنظمة ودعم أعضاء منظمة السياحة العالمية في تكنولوجيا المعلومات، والتوثيق،  )ه 
  

 ؛امجكما أوصت به لجنة البرن مشروع برنامج العمل ويقر )4
 

 األمين العام باتخاذ ما يناسب من إجراءات المتابعة؛ فيكلفتوصيات لجنة البرنامج بشأن إجراءات التقييم  ويلحظ )5
  

النمو الصفر باألرقام الفعلية، بواسطة لجنة الميزانية االقتراح الذي تقدم به األمين العام، المرتكز على أساس  ويلحظ )6

تدريجيا على سنتين، أي  االشتراكات المترتبة على األعضاء الفاعلين والمشاركين تقسيموالمالية، الذي يتم بناء عليه 

 ؛2009يورو لـ  1144000و 2008يورو لـ  11117000
 

 ال يتجاوزبمبلغ  2009-2008إلى الجمعية العامة باعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة  ويوصي )7

القيام في اجتماعها الثامن واألربعين بمراجعة الميزانية وتدارس  لمالية، بينما يكلف لجنة الميزانية وايورو 25516000

 ؛إمكانية ما يمكن تحقيقه من وفورات، وفقا للوضع االقتصادي في المقر
  

لإلفادة من البرنامج من أجل  على أنه ينبغي إدراج اعتمادات محدودة إلتاحة المجال أمام أقل الدول نموا ويوافق )8

 ها؛تقييم امتياز مقاصد
  

األمين العام بتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ التوصيات المذكورة أعاله، ضمن مشروع البرنامج والميزانية  ويكلف )9

 ؛2009-2008المقترح للفترة 
  

، ورئيسيهما، على مساهمتهم القيمة في إعداد مشروع برنامج عمل لجنة الميزانية والمالية، ولجنة البرنامجويهنئ  )10

  .2009-2008المنظمة للفترة 
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CE/DEC/17 (LXXX)  
  

  تقرير عن وضع تقييم المخاطر وتدبرها
  

  من جدول األعمال 9البند 

  )CE/80/9 ةالوثيق(
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

، الذي أقر بموجبه خطة العمل لتقييم المخاطر وتدبرها، كما أعدها فريق [CE/DEC14(LXXVIII)]إلى مقرره  إذ يشير

  العمل،
  

  تقرير الذي أعده األمين العام حول تنفيذ خطة العمل،في ال وقد نظر

  

بمختلف األنشطة التي تشكل جزءا من خطة العمل التي قد بدأ تنفيذها، السيما بالنسبة للتأهب لوباء  يحيط علما )1

 29و 28، وخصوصا تمرين المحاكاة ألوروبا والشرق األوسط الذي نظم في باريس، فرنسا، يومي إنفلونزا الطيور

سبتمبر /أيلول 19و18المحيط الهادئ، في مدينة المكسيك، بالمكسيك، يومي /، وإلقليم آسيا2007مارس /آذار

 ؛، للقارة األمريكية2007
 
 التي تم إنشاؤها؛ sos.travelمواصلة تطوير بوابة  ويشجع )2
 
رئة التي تؤثر لتشمل أنواعا أخرى من األوضاع الطا ذات الصلة بإنفلونزا الطيور بتوسيع هذه األنشطة ويرحب )3

 على السياحة؛

  

الجهود التي بذلها األمين العام التماسا للشراكات العامة والخاصة، الستكمال الموارد التي تخصصها المنظمة  ويقدر )4

 لدرء المخاطر وتدبر األزمات؛
  

ظرا لما لهذا بطلب أعضاء فريق العمل لتقييم المخاطر وتدبرها كفالة استمرار العمل الذي قاموا به، ن يحيط علماو )5

  .المجال من أهمية كبرى متعاظمة بالنسبة لقطاع السياحة في العالم أجمع

  
  

 --------------------------------------------------------------------
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CE/DEC/18 (LXXX)  

  

  تقرير مرحلي عن برنامج

  )EP-ST(السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 
 

  ألعمالمن جدول ا 10البند 

  )CE/80/10 Add.1و CE/80/10 الوثيقتان(
 

  إن المجلس التنفيذي،

  

  ،باألنشطة التي قامت بها األمانة في إطار برنامج تخفيف حدة الفقر، كما يشار إليه في تقرير األمين العام أحاط علما وقد
  

 احة المستدامة والقضاء على الفقـر السي لتحديد وتنفيذ مشاريع بالتقدم المحرز في هذا المجال، السيما بالنسبة يرحب )1

)ST-EP(؛، ومبادرات بناء القدرات والتدريب 
 

، )ST-EP(الجهود التي تبذلها األمانة للتوعية ببرنامج السياحة المستدامة والقضاء علـى الفقـر وبمؤسسـة     ويقدر )2

 وللحصول على مزيد من الدعم الخارجي ألنشطتها؛
  

  المستدامة والقضاء على الفقر، التي تم سردها أيضا في التقرير اآلنف الذكر، في أنشطة مؤسسة السياحة وقد نظر أيضا
  

، وجمهورية الو الشـعبية الديمقراطيـة  ، وهندوراس، غامبيامشاريع تستفيد منها  سبعةعن ارتياحه لتمويل  يعرب )3

 ؛مدريدفي  كما أقره مجلس مديري المؤسسة في اجتماعه األخير وزامبيا، ،وتنزانيا، نبيقوموز، ومدغشقر
  

قد ) SNV(المديرية العامة للتعاون في وزارة الشؤون الخارجية اإليطالية ومنظمة التنمية الهولندية أن  ويلحظ أيضا )4

 ؛)ST-EP(مؤسسة دعيتا لتصبحان عضوان في مجلس مديري 
  

  ،التفاصيل ذات الصلة بتنفيذ مشاريع السياحة المستدامة والقضاء على الفقر وقد بحث أيضا
  

 :النتائج المحرزة، السيما عن طريق اآلتي ريقد )5
  

 ،)ST-EP(مؤسسة امج عمل مفصلة القتراحات أقرتها برإعداد   )أ 
 

مشاريع منفردة  إقامة روابط بين القطاع الخاص ومنظمات إنمائية يمكن أن تدعم  الجهود المبذولة من أجل  )ب 

 ؛للسياحة المستدامة والقضاء على الفقر

السـيما جمهوريـة    المساهمة بمبادرة السياحة المستدامة والقضاء على الفقـر، نمائية والمنظمات اإلالبلدان  ويشكر )6

ومنظمات إنمائية أخـرى لإلنضـمام   بلدانا  يدعوكما  ،)SNV(ومنظمة التنمية الهولندية  كوريا، وإيطاليا، وفرنسا،

 .إليها
  

 --------------------------------------------------------------------  
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CE/DEC/19 (LXXX)  
 

  السياحة وتغير المناخ

  

  من جدول األعمال 11البند 

  )CE/80/11 Add.1و CE/80/11الوثيقتان (

  

  إن المجلس التنفيذي،
 

  على الوثيقة ذات الصلة بالسياحة وتغير المناخ وعلى اإلضافة الملحقة بها، وقد اطلع

  

لوعي لدى الرأي العام بظاهرة تغير المناخ وبمشكلة التفاعل بين اآلراء التي يعبر عنها في الوثيقة بشأن تزايد ا يؤيد )1

 السياحة واحترار المناخ؛
 
تدابير فعالة للتكيف ولتخفيف من أجل اتخاذ  2003اإلجراءات التي تقوم بها األمانة منذ مؤتمر جربة عام  ويقدر )2

 آثار االحترار على قطاع السياحة؛

  

، والحد من إسهام م لكي يتاح لصناعة السياحة أن تتكيف مع نتائج االحترارالنهج الذي يقترحه األمين العا ويؤيد )3

السياحة في تغير المناخ، وكفالة أال يتحقق هذا الهدف المزدوج على حساب البلدان حيث السياحة أداة للتنمية االقتصادية 

 والحد من الفقر؛

  

عود التركيز مقتصرا على االعتبارات االقتصادية توسيع نهج أثر السياحة على البلد أو المقصد، لكي ال ي ويقترح )4

 إلى عوامل أخرى مثل االستدامة واإلسهام في احترار المناخ؛ والمالية، بل لكي يتعداها

  

للقيام بأنشطة لبناء القدرات والتوعية، من أجل توعية وتعليم المستهلكين والحكومات حول التحديات التي  ويدعو )5

 تطرحها هذه المسألة؛

  

بدعوة منظمة السياحة العالمية إلى عقد المؤتمر الدولي الثاني حول السياحة وتغير المناخ،  علما مع االرتياح ويحيط )6

أكتوبر القادم، والذي سوف تعرض استنتاجاته على القمة الوزارية /عقده في دافوس، سويسرا، في تشرين األول المزمع

كذلك على الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة في شهر تشرين التي سوف تعقد في لندن في سوق السياحة العالمية، و

 نوفمبر من العام الجاري؛/الثاني

  

تغير المناخ، وذلك  –في مسألة السياحة  على الدور المركزي الذي ينبغي أن يكون لمنظمة السياحة العالمية ويشدد )7

ماعات أسرة األمم المتحدة حول هذا الموضوع، في في إطار االلتزام العالمي من قبل المجتمع الدولي، وبالنظر إلى اجت

  .ديسمبر/سبتمبر، وفي بالي في كانون األول/نيويورك في أيلول
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CE/DEC/20 (LXXX)  
 
 

  تقرير فريق العمل المكلف بدراسة جدوى

  تيسير السفر السياحيفي  للنظرصك قانوني 

  

  من جدول األعمال 12البند 

  )CE/80/12الوثيقة (

  

  تنفيذي،إن المجلس ال
 

الذي أقر بموجبه إنشاء فريق عمل مكلف بدراسة جدوى صك قانوني مناسب للنظر في  [(LXXX)3]إلى مقرره  إذ يشير

  تيسير السفر السياحي،

  

، دولة عضو 36، بمشاركة 2007أبريل /نيسان 25أن االجتماع األول لفريق العمل عقد في المقر في  يلحظ )1

 كرواتيا؛وبرئاسة مشتركة من قبل الجزائر و
 
بملخص استنتاجات هذا االجتماع األول، فيكلف األمين العام إعطاءه المتابعة الالزمة، السيما إجراء  ويحيط علما )2

جرد بالصكوك الدولية الموجودة ذات الصلة بالتيسير، وإعداد استبيان يرسل إلى الدول األعضاء وغير األعضاء في 

 ؛المنظمة وإلى المنظمات الدولية المهتمة

  

  .هذا الموضوع في الدورة القادمة عنإلى األمين العام أن يفيده  ويطلب )3
  

 --------------------------------------------------------------------  
CE/DEC/21 (LXXX)  
 

  :اليوم العالمي للسياحة

  واختيار البلدان المضيفة القتراحها على الجمعية العامة، 2009و 2008شعارات لـ 
 

  من جدول األعمال 13لبند ا

  )CE/80/13الوثيقة (
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

يوم ل، وبإجراء اختيار شعارات ل2007و 2006تقرير األمين العام عن االحتفال باليوم العالمي للسياحة في على  اطلعوقد 

  ،2009و 2008لـ  للسياحة العالمي
  

لسياحة سوف تقدم اليوم العالمي لب 20009و 2008تفاالت أن اقتراحات لشعارات تتعلق بمواضيع الساعة الح يلحظ )1

 إلى الدورة الحادية والثمانين من أجل تقديمها إلى الجمعية العامة؛
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، أنه ينبغي اختيار البلد المضيف لليوم العالمي [(XV)470]إلى أن الجمعية العامة قررت، بموجب قرارها  وإذ يشير

  غرافي،للسياحة استنادا إلى مبدأ التناوب الج
 
 ؛ألفريقيا 2009يعود للقارة األمريكية ويوم  2008بأن يوم  يحيط علما )2
 
التقدم باقتراحها بشأن الدولة المضيفة  ،2007للقارة األمريكية، التي سوف تجتمع بأواخر اللجنة اإلقليمية  ويكلف )3

عشرة للجمعية  إلى الدورة السابعة هدمللمجلس التي سوف تق الحادية والثمانينفي الدورة  2008في لليوم العالمي للسياحة 

  .العامة من أجل االطالع عليه

  
 

 -------------------------------------------------------------------- 
 
CE/DEC/22 (LXXX)  

  

  األعضاء المنتسبون
  

  تقرير الرئيس)  أ(
  

  من جدول األعمال) أ(14البند 

  )CE/80/14(a)الوثيقة (
  

  تنفيذي،إن المجلس ال
  

  رئيس األعضاء المنتسبين في منظمة السياحة العالمية،تقرير على  وقد اطلع
  

 الرئيس على عرضه؛ يشكر )1
 

لتعيين مدير تنفيذي جديد لألعضاء المنتسبين وللزخم الذي يعطيه ألمانة األعضاء المنتسـبين   ويعرب عن ارتياحه )2

 في ظل الهيكل الجديد؛

  

 ؛ستراتيجية الجديدة لألعضاء المنتسبينبالتنفيذ السريع للخطة اال ويرحب )3
  

 ؛دعمه لمزيد من المشاركة من قبل األعضاء المنتسبين في برنامج عمل المنظمة ويكرر )4
  

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخـاص  "مؤتمر عقد المجالس الثالثة، بصورة مشتركة،  ويلحظ بصورة خاصة )5

 ؛ة السياحة العالمية التي جرت في بورتو أليغري، البرازيلفي سياق قم" من أجل التنمية بواسطة السياحة
  

واألنشطة والمشاريع المزمعـة لعـام   بارتياح األنشطة التي قامت بها المجالس الثالثة منذ دورته األخيرة،  ويالحظ )6

 ؛، وقد نظمها بمزيد من التنسيق والفعالية2007



CE/80/DEC 25

كـانون   1اشتراكات هؤالء األعضاء، اعتبارا مـن   قبول اقتراح مجلس األعضاء المنتسبين أن يضاف إلى ويقرر )7

سبين، نظـرا  اإللكترونية من قبل األعضاء المنتلتمويل إتاحة استخدام مكتبة المنظمة  يورو 400، مبلغ 2008يناير /الثاني

 ؛لما تمثله هذه الخدمة من قيمة مضافة هائلة لألعضاء

  

توصل الستخدام مكتبة المنظمة االعتبارية بشكل فردي، ابتداء القبول اقتراح منح األعضاء المنتسبين إمكانية  ويقرر )8

 دفعة طوعية؛يورو يعتبر  200، لقاء تسديد مبلغ 2007من النصف الثاني من 

  

أمانة األعضاء المنتسبين على جهودها الرامية إلى تنفيذ االستراتيجية الجديدة، مـن أجـل تعزيـز     ويهنئ ويشجع )9

ورة االبتكارية لألعضاء في قطاع السياحة العالمية، فضال عن جهودها الرامية إلى استقطاب والقدرة التمثيلية والصالتقدير 

  . أعضاء جدد
 
  

 --------------------------------------------------------------------  
CE/DEC/23 (LXXX)  

  

  األعضاء المنتسبون
  

  في مونتريالإنشاء المركز العالمي المتياز المقاصد السياحية )  ب(
  

  من جدول األعمال) ب(14البند 

  )CE/80/14(b)الوثيقة (

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

على التقرير الذي قدمه رئيس هيئة سياحة مونتريال، السيد شارل البوينت، حـول المركـز العـالمي المتيـاز      وقد اطلع

  العالمي المتياز المقاصد، المقاصد، وعلى مشروع مذكرة التفاهم بين منظمة السياحة العالمي والمركز
  

الدعم الذي قدم إلى منظمة السياحة العالمية من قبل الحكومة االتحادية الكندية وحكومة كيبيك اإلقليميـة لهـذه    يقدر )1

 المبادرة الهامة، بالتعاون مع مجموعة من األعضاء المنتسبين؛
 

تياز المقاصد مع شبكة من الخبراء بإنشـاء  بأن يقوم مركز ام ويوصي" نظام قياس امتياز المقاصد"بمفهوم  ويرحب )2

 ولتمكين المقاصد من تحقيق أداء يتميز بالجودة؛ لقياس االمتياز من المؤشرات مجموعة شاملة
  

مـن   12األمين العام توقيع اتفاق يكون نافذا بصورة مؤقتة ريثما تقوم الجمعية العامة بإقراره وفقا للمـادة   ويكلف )3

 النظام األساسي؛
  

 ء مؤسسات غير مركزية، وذلك من أجلنه ينبغي للمنظمة، في المستقبل، أن تتوخى جانب الحذر لدى إنشاأ ويعتبر )4

  .بروز الجهود المزدوجةالحفاظ على تناسق عملها وتجنب 
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CE/DEC/24 (LXXX)  
 

  األعضاء المنتسبون
  

  الترشيح لصفة عضو منتسبتقرير اللجنة الفرعية للنظر في طلبات ) ب(
  

  من جدول األعمال) ج( 14البند 

  )CE/80/14(c)(الوثيقة 
  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،2007يونيو /حزيران 12على تقرير اللجنة الفرعية لمراجعة طلبات العضوية باالنتساب التي اجتمعت في  وقد اطلع
 

 ؛توصيات اللجنة يؤيد )1
 

 :اؤهم للعضوية باالنتسابالتقدم إلى الدورة السابعة عشرة للجمعية العامة بترشيح من تلي أسم ويقرر )2
- AMADEUS IT GROUP (Spain) 
- AMBROSETTI, S.p.A. (Italy) 
- AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY (Jordan) 
- ASOCIACIÓN CATALANA DE AGENCIAS DE VIAJES (ACAV) (Spain) 
- ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

(Argentina) 
- AUTHENTREX, S.A. (visithuelva.com) (Spain) 
- AVIEMORE AND THE CAIRNGORMS DESTINATION MANAGEMENT 

ORGANIZATION (United Kingdom)  
- CAMARA DE PERIODISTAS Y COMUNICADORES DE TURISMO (Spain) 
- CAPGEMINI ESPAÑA, S.L. (Spain) 
- GRIFFITH UNIVERSITY (Australia) 
- ELITE TRAVELER (United States of America) 
- ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO (Italy) 
- ESCOLA DE HOTELERIA DE LES ILLES BALEARS (Spain) 
- FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE - EUROCHILE 

(Chile) 
- FUNDACIÓN IBIT, ISLAS BALEARES PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(Spain) 
- GIT CONSULTORES (Spain) 
- INSTITUTE FOR TOURISM (Croatia) 
- MEDITERRANEAN TRAVEL ASSOCIATION - META (France) 
- NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY (United States of America) 
- NON-COMMERCIAL PARTNERSHIP OF INTERNATIONAL TOURISM 

INTEGRATION “THE WORLD WITHOUT BORDERS” (Russian Federation) 
- ROTEIROS DE CHARME HOTEL ASSOCIATION (Brazil) 
- SECRETARÍA DE TURISMO DE FORTALEZA (Brazil) 
- THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY (United States of America) 
- TOURISMTRADEMARK (Spain) 
- TURISMO Y COMUNICACIÓN DE SALAMANCA, S.A.U. (Spain) 
- UNION HOTELERA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Spain) 
- THE SUN CHANNEL TOURISM TELEVISION, C.A. (Venezuela) 
- UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA (Chile) 
- WEST AFRICA TOURISM UNION (WATU) (Ghana) 
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CE/DEC/25 (LXXX)  
 

  لدورة السابعة عشرة للجمعية العامةحضير لتقرير عن الت

  

  من جدول األعمال 15البند 

  )CE/80/15(الوثيقة 

  

  إن المجلس التنفيذي،

  

  على تقرير األمين العام، وقد اطلع

  

  ؛2007يناير /كانون الثاني 31مع االرتياح باالتفاق الذي وقع بين حكومة كولومبيا والمنظمة في  يحيط علما )1

  

  ،بشأن التحضير للجمعية العامة كولومبيا بيان وفدإلى  وقد استمع أيضا

  

 ؛السلطات الكولومبية على الجهود التي بذلتها حرصا على إنجاح هذه الدورة للجمعية العامة يشكر )2
 
بالهيكل الجديد للجمعية وبفترة األيام الثمانية ألعمالها واألنشطة ذات الصلة، بما في ذلك  ويحيط علما كما يجب )3

على شكل مائدتين مستديرتين، والندوة التي ينظمها األعضاء المنتسبون، والمؤتمر الذي تعده دائرة التعليم وإدارة اجتماعان 

 ؛المعارف

  

، ويحيط علما بقدرة هذا البلد على 2009الجمعية العامة عام  كازاخستان على عرضها الكريم الستضافة ويشكر )4

  .استضافة حدث كهذا
  

----------------------- ---------------------------------------------  
CE/DEC/26 (LXXX)  
 

  للمجلس الثمانينالحادية وكان وتاريخ انعقاد الدورة م
  

  من جدول األعمال 16البند 

  إن المجلس التنفيذي،

  

جمعية العامة عقد الدورتين الحادية والثمانين والثانية والثمانين للمجلس على هامش الدورة السابعة عشرة لل يقرر )1

 ؛2007نوفمبر /تشرين الثاني 29-22في كارتاخينا دي إيندياس، 
 
نيته التي عبر عنها في دورته األخيرة لإلجتماع في سيول، جمهورية كوريا، مع اجتماع مجلس مديري  ويؤكد )2

  ).ST-EP(مؤسسة السياحة المستدامة والقضاء على الفقر 
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CE/DEC/27(LXXX)  
 

  الشكر للبلد المضيف
  

  

  إن المجلس التنفيذي،
  

  ،بأعمال دورته الثمانين في ظروف مؤاتية وضعها بتصرفه البلد المضيف لهذه الدورة بنجاح وقد قام
  

، على استضافة هذه على دعمها الذي أظهرته مجددا للمنظمة وألعضائها تونسلحكومة  عن خالص شكره يعرب )1

، برعاية سامية من فخامة للبرلمانيين والسلطات المحلية الدورة للمجلس، التي سيعقبها المنتدى الدولي الخامس

 ؛رئيس الجمهورية، السيد زين العابدين بن علي
 
الذي سيشرف بحضوره حفل ، محمد غنوشي، السيد التونسيةرئيس الحكومة  معاليباالهتمام الذي أواله  ويتشرف )2

 افتتاح المنتدى؛ 

  

د التجاني حداد، والسيد مولدي مهادبي، رئيس الموظفين، والسيد لمعالي وزير السياحة السي ويعرب عن شكره الحار )3

حرارة الضيافة تجاه الوفود الحاضرة في دورة المجلس فتحي بلحبيب، مدير التعاون الدولي، وكل معاونيهم، على 

  .هذه، وعلى إتاحة الفرصة لها لتقدير التقاليد الثقافية والجواذب في مقصد ياسمين حمامات السياحي
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  قائمة المشاركين  -  4

  

  :حضر الدورة التاسعة والسبعين للمجلس التنفيذي

  

بوتسوانا، كندا، كرواتيا، بلغاريا، ألمانيا، الجزائر، األرجنتين، : مندوبو الدول األعضاء في المجلس التالية )1

ريا، بيرو، الفلبين، البرتغال، مالي، نيجيكينيا، إندونيسيا، إيران، إيطاليا، الهند، إكوادور، إسبانيا، إثيوبيا، هنغاريا، 

  تونس، وتركيا؛السيشيل، قطر، جمهورية كوريا، سان مارينو، السنغال، 

  

 ؛)نيجيريا(رئيس اللجنة اإلقليمية إلفريقيا  )2

  

 ؛)البرازيل(رئيس اللجنة اإلقليمية للقارة األمريكية  )3

  

 ؛)الصين( شرق آسيا والمحيط الهادئرئيس اللجنة اإلقليمية ل )4

  

 ؛)كرواتيا( وروبانة اإلقليمية ألرئيس اللج )5

  

 ؛)الكرسي الرسولي(المراقب الدائم لدى منظمة السياحة العالمية  )6

  

  ؛)NORTHCOURSE /RCI GLOBAL VACATION NETWORK (RCI GVN)(  ممثل األعضاء المنتسبين )7

  

اليابان، األردن، ، ية روسيافدرالمصر، كوبا، كولومبيا، أوكرانيا، بولندا، : ممثلو الدول األعضاء التالية، كمراقبين )8

 .توغو و انياموريتكازاخستان، 

  

 ).األرجنتين(رئيس لجنة الميزانية والمالية  )9

  
 
 
 


